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US Point a Ruské centrum
Nedílnou součástí Ústavu jazykové přípravy jsou dvě 
centra, v nichž se studenti i zájemci z řad veřejnosti 
mohou také pěkně rozpovídat. US Point vznikl v roce 
2013, Ruské centrum o rok dříve. Obě instituce nabí-
zejí zdokonalení v cizím jazyce zábavnou formou. 
Pořádají přednášky, semináře, workshopy, konverzační 
i filmové kluby... Od otevření Ruského centra vyu-
žívají studenti ruštiny na ZČU možnost zúčastnit se 
mezinárodních jazykových škol či stáží v Rusku nebo 
akcí, jako je Mezinárodní studentský festival pořádaný 
fondem Russkij mir. Americké centrum US Point 
kromě seminářů a besed o USA umí poradit a studenty 
nasměrovat, pokud chtějí vyjet do USA za studiem 
nebo zkusit letní brigádu.

Mezinárodní letní jazyková škola a další
K nejvýznamnějším akcím, jež Ústav jazykové přípravy 
pořádá, patří Mezinárodní letní jazyková škola. Stu-
denti si nemohou lépe procvičit cizí jazyk, než když 
stráví nějakou dobu s lidmi z celého světa, a právě to 
se na Západočeské univerzitě děje každé léto. V roce 
2019 se konal už 30. ročník Mezinárodní letní jazykové 
školy, která na něj přilákala 570 českých a zahraničních 
účastníků, jimž nabídla 38 kurzů pod vedení 70 lek-
torů, z toho 33 zahraničních. Děti, mládež, dospělí 
i senioři procvičovali cizí jazyk a bavili se při bohatém 
doprovodném programu.

K akcím, díky nimž zná Ústav jazykové přípravy široká 
veřejnost, patří také Plzeňské rozhovory, které u příle-
žitosti květnových slavností svobody pořádá US Point, 
dále listopadové Konference studentských odborných 

prezentací v cizích jazycích pro studenty ZČU i střed-
ních škol a v neposlední řadě soutěž v porozumění 
anglickým textům KONTEXT. Pro žáky středních 
a základních škol ji ZČU připravuje spolu s Plzeňským 
krajem a na jaře 2019 se do ní zapojilo 1200 žáků.

Co je TOEIC?
Pod zkratkou TOEIC se skrývá velký úspěch, kterého 
Ústav jazykové přípravy ZČU dosáhl v poslední době. 
Jde o zkoušku angličtiny pro mezinárodní komunikaci 
(Test of English for International Communication), 
kterou může ústav coby akreditované veřejné testovací 
centrum od roku 2019 provádět. „TOEIC je přední 
světová zkouška anglického jazyka v kontextu pracov-
ního prostředí. Byla vytvořena již v roce 1979 v USA 
a testuje znalost anglického jazyka užívaného v mezi-
národním pracovním prostředí, jazyka zaměřeného 
na pracovní praxi. Testuje se například znalost v oblas-
tech obchodu, lidských zdrojů, financí, výzkumu 
a vývoje, cestování, kanceláře a jiných,“ vysvětluje 
ředitelka ústavu Jana Čepičková.

Zkoušky jsou určeny studentům i veřejnosti, vůbec 
první se na ZČU konala 7. června 2019. TOEIC má 
dvě části Listening & Reading a Speaking & Writing, 
které lze složit nezávisle na sobě. UJP nabízí první 
z nich a úsilí a výsledek se určitě vyplatí. „Získaný cer-
tifikát má mezinárodní platnost a jako doklad o zvlád-
nutí cizího jazyka na komunikativní úrovni ho využívá 
přes 10 tisíc firem i vládních a akademických insti-
tucí v celém světě, včetně nadnárodních společností, 
kde je angličtina základním předpokladem,“ dodává 
Jana Čepičková. •

Znalost jazyků otevírá dveře do světa, to je motto 
Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity, jehož 
47 lektorů vzdělává studenty, zaměstnance i veřejnost. 
Učí je angličtinu, němčinu, latinu, španělštinu, ruštinu, 
francouzštinu, italštinu, čínštinu i češtinu pro cizince. 

Asi nepřekvapí, že zdaleka nejvíce studentů se touží 
vzdělávat v angličtině. Druhým nejčastějším vyučova-
ným jazykem je ovšem latina, kterou mají povinnou 
studenti Fakulty zdravotnických studií, a pomyslné třetí 
místo patří němčině. V zimním semestru 2018/2019 
docházela na jazykové kurzy téměř čtvrtina všech stu-
dentů ZČU. Mezi těmi, jež Ústav jazykové přípravy 
vzdělává, jsou i studenti, kteří před nástupem do prv-
ního ročníku prošli oxfordskými testy úrovně jejich 

znalostí angličtiny, a protože jejich znalosti nebyly dosta-
tečné, dostali nabídku týdenního intenzivního kurzu 
před začátkem semestru. Kurz měli zdarma – hradil ho 
projekt ESF.

Pro zdokonalování angličtiny se nejčastěji rozhodují 
také akademici, výzkumníci a další zaměstnanci ZČU. 
Lektoři je ovšem učí také německy, francouzsky, ital-
sky, rusky nebo čínsky. Samostatnou kapitolou jazyko-
vého vzdělávání na ZČU je nabídka výuky češtiny pro 
cizince. Je velmi pestrá a tvoří ji roční přípravné kurzy 
češtiny pro zahraniční studenty, kteří by chtěli studovat 
na ZČU v češtině, kurzy pro studenty na výměnných 
pobytech Erasmus+ nebo kurzy pro zahraniční vědce 
pracující na ZČU.

Od roku 2008 má Západočeská univerzita Ústav 
jazykové přípravy. Co všechno k němu patří a co 
nabízí studentům, zaměstnancům i veřejnosti?

Mluvit devíti jazyky? 
Umíme a naučíme

US Point v roce 2013 otevřeli tehdejší americký velvyslanec v Praze  
Norman Eisen a rektorka ZČU Ilona Mauritzová

Výuka v Ruském centru




